
Art. 1. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zaka-
zie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U.
z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959, Nr 120,
poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca
1976 r. w sprawie zbli˝enia przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyj-
nych Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych
si´ do ograniczeƒ we wprowadzaniu do ob-
rotu i stosowaniu niektórych substancji
i preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz.
WE L 262 z 27.09.1976),

2) dyrektywy Komisji 1999/77/WE z dnia 26 lip-
ca 1999 r. dostosowujàcej po raz szósty do
post´pu technicznego za∏àcznik I do dyrek-
tywy 76/769/EWG w sprawie zbli˝enia prze-
pisów ustawowych, wykonawczych i admi-
nistracyjnych Paƒstw Cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do ograniczeƒ we wprowadza-
niu do obrotu i stosowaniu niektórych sub-
stancji i preparatów niebezpiecznych
(azbest) (Dz. Urz. WE L 207 z 6.08.1999;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 24, str. 193—195).

Dane dotyczàce aktów prawa Unii Europej-
skiej og∏oszonych przed dniem 1 maja 2004 r.,
zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczà
og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej — wydanie specjal-
ne.”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. W celu wyeliminowania produkcji, sto-
sowania oraz obrotu  wyrobami zawie-
rajàcymi azbest zakazuje si´:

1) wprowadzania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej:

a) wyrobów zawierajàcych azbest,

b) azbestu;

2) produkcji wyrobów zawierajàcych
azbest;

3) obrotu azbestem i wyrobami zawie-
rajàcymi azbest.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o azbeÊcie,
nale˝y przez to rozumieç nast´pujàce
w∏ókniste krzemiany:

1) azbest chryzotylowy, nr CAS1) 12001-
-29-5;

2) azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-
-28-4;

3) azbest amozytowy (gruenerytowy),
nr CAS 12172-73-5;

4) azbest antofilitowy, nr CAS 77536-
-67-5;

5) azbest tremolitowy, nr CAS 77536-
-68-6;

6) azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-
-66-4.

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do
diafragm do istniejàcych instalacji  elek-
trolitycznych  zawierajàcych azbest
chryzotylowy oraz do wa∏ów z azbestu
chryzotylowego stosowanych do cià-
gnienia szk∏a, do czasu ich zu˝ycia lub
do czasu, kiedy b´dà dost´pne substy-
tuty bezazbestowe, w zale˝noÊci od te-
go, która okolicznoÊç wystàpi wcze-
Êniej.”;

3) po art. 7a dodaje si´ art. 7b w brzmieniu:

„Art. 7b. 1. Kto wbrew przepisom ustawy wpro-
wadza na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej azbest lub wyroby zawierajàce
azbest, podlega grzywnie, karze ogra-
niczenia wolnoÊci albo karze pozba-
wienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do
lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto produku-
je wyroby zawierajàce azbest lub do-
konuje obrotu azbestem lub wyrobami
zawierajàcymi azbest.”;

4) uchyla si´ za∏àcznik nr 1 do ustawy.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
1) Nr CAS to numer w rejestrze Chemical Abstracts Service.
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USTAWA

z dnia 22 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest


